
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU    
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 
V A R A Ž D I N  
U Varaždinu, 09. sječnja 2018. 
 
Na osnovi članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, sazivam 4. sjednicu 
Fakultetskog vijeća za: 

 
UTORAK, 16. siječnja 2018. 

 
Sjednica će se održati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, 
Pavlinska 2 s početkom u 12:00 sati. 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

DNEVNI RED: 
 
 
1. Verifikacija zaključaka 3. sjednice FV 

 
2. Informacije dekana 

 
3. Usvajanje Strategije razvoja Fakulteta organizacije i informatike Varaždin 

 
4. Preddiplomski i diplomski studij 

referentica: dr. sc. Renata Mekovec 
 

5. Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij  
referentica: dr. sc. Diana Šimić 
 

6. Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 
6.1. Postupak kandidature za urednika časopisa JIOS 
 referentica: dr. sc. Nina Begičević Ređep 

 
7. Informacije o poslovanju 

referent: dr. sc. Vladimir Kovšca 
 

8. Donošenje Pravilnika o završnom radu na preddiplomskim studijima i diplomskom radu 
na diplomskim studijima Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
 referentica: dr. sc. Renata Mekovec  
 

9. Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete FOI 
9.1. Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak. godinu 2016./2017. 
9.2. Plan aktivosti za osiguravanje kvalitete za ak. godinu 2017./2018. 

referentica: izv. prof. dr. sc. Valentina Kirinić 
 

10. Informacije Studentskog zbora FOI-ja 
 

11. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti prijave teme 
doktorskog rada mr.sc. Gorana Banjanina 
 referent: dr. sc. Neven Vrček 

 
12. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada  

12.1. mr. sc. Sanjana Buć 



12.2. Krunoslav Bedi 
12.3. mr. sc. Slaven Smojver 
 referent: dr. sc. Neven Vrček 
 

13. Izvješće s obrane doktorskog rada Tonija Gržinića 
referent: dr. sc. Željko Hutinski 
 

14. Imenovanje Stručnih povjerenstava za izbor 
14.1. doc. dr. sc. Igora Balabana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u 

području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 
14.2. doc. dr. sc. Renate Mekovec u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u 

području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 
14.3. doc. dr. sc. Katarine Tomičić Pupek u znanstveno zvanje više znanstvene 

suradnice u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti 

 referent: dr. sc. Neven Vrček 
 

15. Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru doc. dr. sc. Marije Boban u znanstveno zvanje 
više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje informacijske I 
komunikacijske znanosti 
 referent: dr. sc. Željko Hutinski 
 

16. Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru doc. dr. sc. Maria Koneckog u znanstveno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti 
 referent: dr. sc. Mirko Čubrilo 
 

17. Potvrda reizbora Damira Vučića u nastavno zvanje predavača za područje društvenih 
znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija, za predmet Tjelesna i 
zdrevstvena kultura na Katedri za strane jezike i općeobrazovne discipline 
 referent: dr. sc. Neven Vrček 
 

18. Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor tri suradnika u suradničkom zvanju i radno 
mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje 
informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – 
Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na 
Katedri za razvoj informacijskih sustava 
 referent: dr. sc. Ruben Picek 
 

19. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada  
19.1. dr. sc. Damir Klobučar (MPS)       referent: dr. sc. Tihomir Hunjak 
19.2. Stevan Tramburovski (MPS)      referentica: dr. sc. Ruža Brčić 

 
20. Imenovanje stručnog povjerenstva za izbor 

20.1. na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog 
poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje informacijskih i 
komunikacijskih znanosti na određeno vrijeme, za razdoblje trajanja projekta IP-
2014-09-3877 Internet stvari – okvir interoperabilnosti 

20.2. na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog 
poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje informacijskih i 
komunikacijskih znansoti, za grupu predmeta vezanih uz upravljanje 
informatičkim uslugama i IT menadžment na Katedri za razvoj informacijskih 
sustava 




